ฉบับที่ ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง www.doe.go.th/prd/ranong  077-862 026 8

คุยกับ บก....

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

2

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...ฉบับประจาเดือนมีนาคม ซึ่งมีวันสาคัญ คือ วันช้างไทย

เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญ และการดารงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกาหนดให้
ทุกๆ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย
วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ

อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

กิจกรรมเดือน มีนาคม
กิจกรรม นัดพบแรงงาน
สถานที่: ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผสู้ งู อายุ
สถานที่ : ต.ละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนฯ
สถานที่ : ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
โครงการบริการจัดหางานแก่กลุม่ คนพิเศษ
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
โครงการส่งเสริมมีงานทาของผูส้ งู อายุในอุตสาหกรรมการผลิต
การบริการ และการท่องเทีย่ ว
สถานที่ : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ชั้น 2
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพือ่ การจ้างงานครบวงจร
สารวจข้อมูลนายจ้างสถานประกอบการ
สถานที่ : อ.เมือง จ.ระนอง

สารบัญ
คุยกับ บก.
น. 2
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
น.3
อาชีพสร้างรายได้
น.6
ข่าวประชาสัมพันธ์
น.7
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง
น.8
ข่าวสารคนพิการ
น.9
ภาพกิจกรรม
น.10

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง เดือน กุมภาพันธ์ ปรากฏว่าความ
ต้องการแรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อน สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ดังนี้
ตาแน่งงานว่าง
บรรจุงาน
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

กุมภาพันธ์ จานวน 161 คน
มกราคม
จานวน 277 คน

กุมภาพันธ์ จานวน 165 คน
มกราคม จานวน 364 คน

กุมภาพันธ์
มกราคม
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จานวน 93 คน
จานวน 180 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงชายเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
กุมภาพันธ์

มกราคม
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เมื่ อ เปรีย บเที ยบกั บ เดือ นที่ ผ่ านมาพบว่ า ความผู้ ล งทะเบี ย น
สมัครงานเพศหญิ ง มากที่สุ ด จานวน 93 คน ลดลง 138 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 148 และเพศชายน้ อ ยที่สุ ด จ านวน 72 คน
ลดลง 61 คน คิดเป็นร้อยละ 85

ตาแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
56

อาชีพงานพื้นฐาน

87

42

เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ

34

22
17

ช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติ…

23

กุมภาพันธ์

3

ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ

87

เมื่อเปรียบเที ยบกับเดือนที่ผ่ านมาพบว่าความต้องการด้า น
อาชี พงานพื้นฐาน มากที่สุด จ านวน 56 คน ลดลง 31 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55 และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต่ า งๆน้ อ ยที่ สุ ด
จานวน 3 คน ลดลง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 667

23

มกราคม

วุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
72

มัธยมศึกษาตอนปลาย
32

ปวช.
ปวส.

26

ประถมศึกษา

24

50
69

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บเดื อ นที่ ผ่า นมาพบว่า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด จานวน 72 คน ลดลง 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 85 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี น้อยที่สุด
จานวน 7 คน ลดลง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 614

กุมภาพันธ์

45

7

ปริญญาตรี

133

มกราคม

50

ภาวะความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) แยกประเภท
ภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้
อายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 4 อันดับแรก
63

อายุ 18-24 ปี
47

อายุ 25-29 ปี
31

อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี

20
18

113
77

40

กุมภาพันธ์

มกราคม

เมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่านมาพบว่ า ช่ว งอายุ 18-24 ปี
มากที่ สุด จ านวน 63 คน ลดลง 50 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 79
และช่วงอายุ 40-49 น้อยที่สุด จานวน 20 คน ลดลง 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 10

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

วุฒิการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
72

มัธยมศึกษาตอนปลาย
32

ปวช.
ปวส.

26

ประถมศึกษา

24

50
50

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด จานวน 72 คน ลดลง 41
คน คิดเป็นร้อยละ 57 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
น้อยที่สุด จานวน 7 คน ลดลง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 614

กุมภาพันธ์

31

7

ปริญญาตรี

113

4

มกราคม

50

ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
71

อาชีพพื้นฐาน
40

เสมียน เจ้าหน้าที่
18

พนักงานบริการ
ช่างเทคนิคและ…

10

60
55

15

3

ผู้ประกอบวิชาชีพ

93

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าอาชีพตาแหน่งงาน
อาชีพพื้ นฐาน มากที่ สุด จ านวน 71 อั ตรา ลดลง 22 คน
คิด เป็น ร้ อยละ 30.98 และต าแหน่ง ผู้ ประกอบวิช าชี พ
น้อยที่สุด จานวน 3 คน ลดลง 52 คน คิดเป็นร้อยละ 1733

กุมภาพันธ์
มกราคม

55

อุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
70

ขายส่ง ขายปลีก
58

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการ…

9
9

ที่พักแรม และบริการ…

9
10
6

การขนส่ง และสถานที่…

กุมภาพันธ์

9

93
87

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ต้องการผู้สมัครงานมากที่สุดจานวน 70
อัตรา ลดลง 23 คนคิดเป็นร้อยละ 33 และอุตสาหกรรมขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า น้อยที่สุด จานวน 6 คน ลดลง 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 50

มกราคม

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน แยกประเภทภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
ตาแหน่งงานที่ผสู้ มัครงานบรรจุงานมากที่สุด เรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
ผู้บัญญัติกฎหมาย
37

อาชีพงานพื้นฐาน
18

เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
ช่างเทคนิค

93

44

10
1

15

11

60
55

กุมภาพันธ์
มกราคม

เมื่อเปรียบเทียบกั บเดือ นที่ผ่านมาพบว่า ผู้บั ญ ญัติก ฎหมาย
ข้าราชการอาวุโส ผู้จัดการ บรรจุง านมากที่สุด จานวน 93
อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 49 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.68 และ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บรรจุงาน น้อยที่สุด
จานวน 11 คน เพิ่มขึ้น 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 91

อายุผู้สมัครงานที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
18
18

อายุ 30-39 ปี
12
12

อายุ 18-24 ปี
6

อายุ 25-29 ปี

กุมภาพันธ์
มกราคม

8

อุตสาหกรรมที่รับเข้าทางานมากที่สุดเรียงจากมากที่สุด
ไปน้อยทีส่ ุด 3 อันดับแรก
การผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร

55
31

ที่พักแรมและ
บริการอาหาร

วุฒิการศึกษาที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
3 อันดับแรก
39
73
16

ปวส.

45

40

กุมภาพันธ์

2
44

มกราคม

5

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ านมาพบว่ า ช่ ว งอายุ 30-39 ปี
บรรจุง านมากที่สุด จานวน 18 คน เท่ากับเดือนก่อน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และช่วงอายุ 25-29 ปี บรรจุงานน้อยที่สุด จานวน
6 คน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

41

ขายส่ง ขายปลีก

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ปวช.

กุมภาพันธ์

10
35

มกราคม

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ เดื อนที่ผ่ านมาพบว่ า อุต สาหกรรม
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าทางานมากที่สุด จานวน
41 อัตรา ลดลง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และที่พักแรม
และบริการอาหาร น้อยที่สุด จานวน 2 คน ลดลง 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 2100

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ง านทา มากที่สุด จานวน 39 อัตรา
ลดลง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และวุฒิการศึกษาระดับปวช.
ไ ด้ ท าง าน น้ อ ยที่ สุ ด จ าน ว น 1 0 คน ล ดลง 2 5 ค น
คิดเป็นร้อยละ 250
เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง กับเดือนที่ผ่านมาพบว่า ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวนลดลง
จากเดือนก่อนเนื่องจากเป็นเทศกาลปีใหม่และมีวันหยุดหลายวัน จึงทาให้มีคนลงทะเบียนเป็นจานวนมาก และบางส่วนต้องการ
เปลี่ยนงานเนื่องจากต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง

ตู้หางาน JOB BOX

จับคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ
สามารถใช้บริการตูง้ าน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)
สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

5 อาชีพโกยเงินล้านจากโลกออนไลน์

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

6

สาระ ดีดี
ที่มา : https://today.line.me/th
%8
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... ในโลกที่กาลังก้าวสู่ดิจิทัลเเบบเต็มตัวอย่างที่
เราเจออยู่ ทุ ก วั น นี้ ส่ ง ผลให้ อ าชี พ มากมายจาก
ยุคก่อนล้มหายไปดันให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับดิจิทัลมาแทนที่และกาลังทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จะมีอาชีพด้านดิจิทัลอาชีพไหนบ้างที่ได้รับ
ความสนใจและมี ความต้ อ งการจากองค์ ก รต่ า งๆ
ทั่วโลก เป็นวัยรุ่นแต่อยากหาเงินบนโลกออนไลน์ให้
ได้มาก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย วิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณ
สามารถหารายได้เสริมผ่านเน็ตง่าย ๆ
... ในระหว่างเรียน ในโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียง
ความบันเทิงเท่านั้นหรอกนะวัยรุ่น แต่หากอยากมี
รายได้เ สริ มในขณะที่ยั งเป็ นนั กเรี ยน นัก ศึกษาอยู่
หรือต้องการใช้เวลาว่างหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองก็
สามารถโกยเงิ น ได้ จ ากช่ อ งทางออนไลน์ นี่ แ หละ
แต่ ต้ อ งท ายั งไงถึ ง จะรวยแบบไม่ เ สี่ ย ง และรายได้
เสริมระหว่างเรียนอาจไม่ได้จากัดอยู่แค่นี้ แต่บางคน
ยังมีจุดเด่นจุดขายอื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้เสริม
ให้ตั วเอง เหมื อนเป็ นการเปิ ดตลาดแนวใหม่เ ลยก็
เป็นได้
...สาหรั บน้ อ งๆ ที่ ก าลั ง อยู่ ระหว่ า งการศึ ก ษา
หรือใครที่ทางานเเล้ว อยากให้อนาคตหน้าที่การงาน
ของตัวเราไปได้ไกล สามารถโลดแล่นอยู่ในเเวดวง
ดิจิทัลได้เรื่อยๆ นานๆ ก็อย่าลืมพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองและหมั่นอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ เพิ่มเติมในด้าน
นี้กันไว้ให้ดีด้วยนะ
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นายจ้างรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(ไทยพลัดถิ่น)เข้าทางาน
ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว ต่อนายทะเบียน
นายพิทู ร ดาสาคร จั ดหางานจั ง หวั ด ระนอง กล่ าวว่ า ตามพระราชก าหนดการบริห ารจัด การการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวประเภทที่ถือบัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ไทยพลัดถิ่น) ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 หรือ เลข 7 และคนต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ให้มาแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทางานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่จ้าง และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ คนต่างด้าว
ออกจากงานโดยนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถดาเนินการได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง มิฉะนั้นจะมี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท
 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร 077-862 026 8
การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
มกราคม(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
4
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
26
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
498
ชนกลุ่มน้อย
23
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64 1,745
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,296

กุมภาพันธ์(คน)
8
3
2
10
2,069
2,092

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะ
ใช้ข้อมูลสถิติแรงงานต่าง
ด้าวสามารถสแกน QR
CODE ลงทะเบียนรับรหัส

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โทร.077-862 026-8
โทรสาร 077-862 050

ภาษาไทย

ภาษาพม่า

ภาษาไทย

ภาษาพม่า

วันนี้
เมื่อวานนี้

ดีเนะ
มาเนะก๊ะ

พรุ่งนี้
เช้าๆ

มาเนะเผี่ยน
ซ้อซ้อ

คุณสบายดีไหม

เนเก้าบาตะล่า

ฉันเป็นคนไทย

จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด

คุณพูดอังกฤษได้ไหม

อิงลิชสะก้าเปียวตัดล่า

กรุณาช่วยฉันหน่อย

เจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อ

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่

วารสาร
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QR CODE LINE
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง

www.doe.go.th/ranong
ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1

บริษัท ตันปุ้นเซลล์ แอนด์เซอร์วิซ จากัด
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-811522

ช่างบริการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ

วุฒิ
เงื่อนไข
การศึกษา
ปวช-ปวส. -ซ่อมบารุงและชี้แจงรายละเอียดการซ่อม
ม.6-ปวส.
ม.6-ปวส.

2

น้าใส เขาสวย รีสอร์ต
14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.087-6461444

ผู้ช่วยช่าง
พนักงานบัญชี

ปวช-ปวส. -จบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง
ปวส.-ป.ตรี -ดูงานบัญชี และการเงิน

3

บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-880945

แคชเชียร์
ปวส.-ป.ตรี -สามารถใช้โปรมแกรม excel ได้
พนักงานต้อนรับ ปวช.-ป.ตรี
พนักงานเสริฟ ม.6-ปวส.

4

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811 889 ต่อ 305

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปวช.-ป.ตรี -เบิก-จ่าย พัสดุ

5

บริษัท โกล์ดเด้น ซีฟูดส์ อินเตอร์ฯจากัด
6/188 6/199 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.088-7580265

พนักงาน QC

ม.3-ปวส. -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์

6

บจก.สยามแมคโคร สาขาราะนอง
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580

หัวหน้า
แผนกเบเกอรี่

ปวส.-ป.ตรี -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7

บจก.แกรนด์ อันดามัน (อันดามันคลับ)
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-82148

ช่าง
อิเลคทรอนิกส์

ปวช.-ป.ตรี -จบสาขาอิเลคทรอนิกส์

8

โรงแรมทินิดี
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-826003-6

พนักงาน
รับจองห้องพัก

ปวส.-ป.ตรี -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
*ด่วน*

วารสาร
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บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา

มาตรา
33
มาตรา
35

นายจ้ างหรื อ เจ้ าของสถานประกอบการ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ลูก จ้ าง
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปให้รับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับ
คนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 อาจดาเนินการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่
จาหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน จัดสิ่งอานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

-นับจานวนลูกจ้างทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
-นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นการขอใช้สิทธิมาตรา 35
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

คนพิการ

นายจ้าง

- มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
- พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บริการด้วยใจ...เพื่อให้คนไทยมีงานทา

ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
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วัน ที่ 28 มกราคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัดระนอง ดาเนินการตามนโยบาย ของกระทรวงแรงงานและ
กรมการจัดหางาน โดยจัด โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยจัดกิจกรรม
Kick off ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 5 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงาน
ชานาญการ ร่วมดาเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา บรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง“การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวบุษ ยา หอสุชาติ นักวิชาการ
แรงงานช านาญการ และเจ้ าหน้ า ที่ ง านจั ด หางานและแนะแนวอาชี พ ร่ ว มด าเนิ น งานโครงการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด ฯ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทางานและการสาธิตอาชีพ “การถักเชือกเทียน” ณ กองร้อยตารวจ
ตระเวนชาย แดนที่ 415 อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวรัชนก ส่งศรี นักวิชาการแรงงาน
ชานาญการ จัดโครงการเสริม สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี ณ อาคาร
เอนกประสงค์บ้านทุ่งมะพร้าว ม.5 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลัง
แรงงาน แนะแนวอาชี พ ผู้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระบบการจ้ า งงาน กิ จ กรรมเพิ่ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได้ อบรมหลั ก สู ต ร การมาดอวนปู
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.กาพวน อ.สุขสาราญ จ.ระนอง

วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการ
แรงงานชานาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการ
มีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์
จังหวัดระนอง
 ที่ปรึกษา
 บรรณาธิการ

นายพิทูร ดาสาคร
จัดหางานจังหวัดระนอง
นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบรรณาธิการ
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปริยากร บุญสนอง
นางสาวตัสนีม ย่าสัน นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา) นายฤทธิเดช พลสินธุ์
9o90
นางสาวโรสิตา ช่างแห นักวิชาการแรงงาน
นายประธาน ธีระวร
นายกมลชัย มยาเศษ เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง

เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

